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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Bình Định một tỉnh duyên hải Miền Trung với nhiều ñịa ñiểm du 

lịch hấp dẫn, là ñiểm ñến của rất nhiều khách du lịch ở trong và ngoài 

nước. Khách sạn Hải Âu Quy Nhơn với qui mô bốn sao (bao gồm hai 

khu nhà: khu 01 có năm tầng ñược ñầu tư xây dựng khoảng 20 năm; 

khu 02 có mười hai tầng xây dựng khoảng 06 năm) chủ yếu phục vụ 

khách du lịch ñến Quy Nhơn nghỉ dưỡng.  

Đối với doanh nghiệp hoạt ñộng lĩnh vực dịch vụ như khách sạn 

Hải Âu Quy Nhơn, hàng năm chi phí khoảng 3,9 tỷ ñồng cho việc sử 

dụng năng lượng là con số tương ñối lớn. Để nâng cao uy tín cho khách 

sạn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thì việc giảm chi phí cho sử 

dụng năng lượng là ñiều cần thiết. Chính vì lẽ ñó tôi thực hiện ñề tài 

‘’ Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy 

Nhơn’’. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu một số giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả 

trong tòa nhà và ứng dụng công nghệ mới quản lý năng lượng hiệu 

quả. 

Phân tích ñánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng của khách 

sạn Hải Âu Quy Nhơn.  

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu chính của ñề tài: 

  Đề xuất giải pháp sử dụng và quản lý năng lượng hiệu quả 

cho khách sạn Hải Âu Quy Nhơn  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:  

Nghiên cứu giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong tòa nhà. 

3.2.1. Quản lý năng lượng hiệu quả. 

3.2.2. Giải pháp kỹ thuật. 
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- Sử dụng nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời ñể 

tiết kiệm ñiện năng và nhiệt năng. 

-  Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của khách sạn. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

4.1. Ý nghĩa khoa học 

 - Tìm hiểu và nghiên cứu các thiết bị dân dụng dùng ñiện có 

hiệu suất cao, tuổi thọ lớn và giá thành hợp lý. 

 - Áp dụng các biện pháp giám sát và ñiều khiển thông minh ñể 

quản lý nhu cầu dùng ñiện một cách kinh tế  

4.2. Ý nghĩa thực tế 

       - Khảo sát thực trạng sử dụng năng lượng và ñưa ra các giải 

pháp sử dụng hiệu quả năng lượng từ ñó có thể áp dụng thiết kế hệ 

thống ñiện trong các công trình dân dụng.  

       - Cải thiện môi trường, góp phần giảm áp lực thiếu ñiện, ñảm 

bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

5. Cấu trúc của luận văn 

          Luận văn gồm phần mở ñầu và 04 chương. 

          - Mở ñầu: lý do chọn ñề tài, ñối tượng và phạm vi nghiên cứu, 

mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực 

tiễn, cấu trúc của ñề tài. 

          - Chương 1: Tổng quan vấn ñề sử dụng năng lượng hiệu quả trong 

các tòa nhà. 

          - Chương 2: Kiểm toán năng lượng khách sạn Hải Âu Quy Nhơn. 

          - Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng 

lượng cho khách sạn Hải Âu Quy Nhơn. 

          - Chương 4: Ứng dụng công nghệ mới quản lý sử dụng năng 

lượng khách sạn Hải Âu Quy Nhơn. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU  

QUẢ TRONG CÁC TÒA NHÀ 

1.1. Tiêu tốn năng lượng trong các tòa nhà 

Trong một toà nhà, cơ cấu sử dụng tiêu tốn năng lượng bao 

gồm: năng lượng tiêu tốn cho hệ thống chiếu sáng chiếm khoảng 15- 

20%, hệ thống ñiều hoà không khí chiếm 40-60%, các thiết bị văn 

phòng chiếm 10-15%, phần còn lại dành cho các thiết bị phụ trợ 

khác. 

1.1.1. Tiêu tốn năng lượng cho chiếu sáng 

Kết quả khảo sát, năng lượng cho chiếu sáng tại Hà Nội chiếm 

20% ñiện tiêu thụ trong các trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, 

15% trong các khách sạn, 20% trong các toà nhà hỗn hợp và tại TP. Hồ 

Chí Minh năng lượng cho chiếu sáng tại các hộ tiêu như sau: văn phòng 

công sở: 11,5%; trung tâm thương mại: 24%; khách sạn: 9,11%. 

1.1.2. Tiêu tốn năng lượng cho hệ thống ñiều hòa không khí 

  Năng lượng tiêu tốn cho ĐHKK của một tòa nhà là rất lớn với 

khoảng 40-60% tổng năng lượng tiêu thụ, với các khách sạn có thể 

ñạt ñến 60% - 80%. 

1.1.3. Tiêu tốn năng lượng cho hệ thống nước nóng  

Hiện nay, ña số các tòa nhà sử dụng máy nước nóng              

bằng ñiện trở, ít tòa nhà sử dụng máy năng lượng mặt trời nên việc 

tiêu tốn nặng lượng cho hệ thống này là vấn ñề cần quan tâm. 

1.1.4. Tiêu tốn năng lượng cho các hệ thống phụ trợ khác 

Trong các tòa nhà các hệ thống như: bơm nước, thang máy, 

các máy thiết bị chuyên dùng…tiêu tốn một lượng năng lượng 

khoảng 10-15% ñồng thời các hệ thống này thường làm phát sinh 

một lượng năng lượng vô ích rất lơn. 
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1.2. Sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà 

1.2.1. Các về ñề liên quan ñến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả các tòa nhà 

1.2.1.1. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

1.2.1.2.Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả giai ñoạn 2006 - 2015. 

1.2.2. Sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà 

          Tại nước Pháp: mục tiêu tiết kiệm 40% năng lượng tiêu thụ 

cho giai ñoạn từ nay tới năm 2020. Công trình xây mới, qui ñịnh phải 

giảm lượng năng lượng tiêu thụ 15%.  

Tại nước Mỹ: việc sử dụng năng lượng hiệu quả sẽ ñược cấp 

chứng nhận LEED.  

Tại Vi ệt Nam, ñể ñộng viên và tạo phong trào cho các doanh 

nghiệp ý thức việc TKNL. Trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố 

Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi: “Giải thưởng tòa nhà sử dụng năng 

lượng hiệu quả”.          

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Hiện nay, tòa nhà cao tầng chiếm 10% lượng tiêu thụ năng 

lượng và có thể tăng 3,6 lần trong khoảng vài năm tới. Nguyên nhân 

chủ yếu là do quản lý và sử dụng năng lượng chưa hiệu quả. Để giảm  

chi phí việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà, thời gian vừa qua 

Chính phủ cùng với các doanh nghiệp ñã sử dụng rất nhiều các giải 

pháp ñể sử dụng năng lượng hiệu quả như: triển khai các hoạt ñộng 

quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm, sử dụng bóng ñèn 

hiệu suất cao, lắp ñặt biến tần, lắp ñặt máy nước nóng năng lượng mặt 

trời, ñầu tư các hệ thống quản lý tòa nhà thông minh…nhằm quản lý 

và sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà. 
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CHƯƠNG 2 

KI ỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG KHÁCH SẠN HẢI ÂU 

QUY NHƠN 

2.1. Giới thi ệu tổng quan về khách sạn Hải Âu Quy Nhơn 

2.1.1. Thông tin chung 

Khách sạn Hải Âu Quy Nhơn có hai tòa nhà, tòa nhà cũ 05 

tầng và tòa nhà mới 12 tầng. 

    

 

    

 

 

 

 

Hình 2.1: Khách sạn Hải Âu Quy Nhơn 

2.1.2. Năng lượng cung cấp cho toàn khách sạn 

          Để cung cấp ñiện năng, khách sạn lắp ñặt hai TBA 1000 KVA-

22/0,4KV và 320 KVA-22/0,4KV. Phụ tải sử dụng ñiện như hình 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Sơ ñồ hệ thống sử dụng ñiện năng của khách sạn Hải Âu Quy Nhơn 

2.1.3. Năng lượng tiêu thụ và chi phí sử dụng của khách sạn 

          Năng lượng tiêu thụ của khách sạn ñược thể hiện trong bảng sau. 
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Bảng 2.2. Bảng thống kê chi phí sử dụng năng lượng trong năm 2010 

Tháng 
Tiền ñiện 

(VNĐ) 
Tiền nước 

(VNĐ) 
Tiền dầu và gas 

(VNĐ) 
01 153.259.525 19.800.345 80.130.023 

02 140.702.375 18.765.123 38.897.246 

03 178.410.564 20.145.753 43.521.092 

04 176.897.320 28.093.321 84.071.525 

05 217.602.171 30.845.098 134.370.121 

06 266.190.560 35.034.987 39.244.523 

07 262.962.493 34.876.043 65.786.334 

08 255.608.987 33.097.012 35.296.378 

09 233.633.330 28.034.096 44.075.156 

10 224.214.824 30.756.254 65.175.986 

11 169.553.154 25.112.312 36.198.655 

12 151.681.062 21.234.769 98.987.433 

Tổng 2.430.800.356 345.873.578 765.754.472 

(Số liệu do khách sạn cung cấp) 

         Như vậy, khách sạn tiêu thụ năng lượng nhiều nhất là vào 

những tháng thuộc mùa hè từ tháng 05 ñến thang 10 trong năm.  

2.1.4. Suất tiêu hao chi phí năng lượng  

          Dựa vào số liệu thống kê trong bảng 2.2 ta tính ñược suất tiêu 

hao chi phí năng lượng cho một phòng trong một tháng.          

2.2 Kiểm toán năng lượng khách sạn Hải âu Quy Nhơn 

2.2.1. Kiểm toán năng lượng 

2.2.1.1. Khái niệm về kiểm toán năng lượng  

2.2.1.2. Mục ñích việc kiểm toán năng lượng 

2.2.1.3. Quy trình kiểm toán năng lượng 

2.2.2. Kiểm toán năng lượng khách sạn Hải Âu Quy Nhơn        

2.2.2.1. Hệ thống chiếu sáng 

Hệ thống chiếu sáng ñược thống kê như trong bảng 2.4 
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Bảng 2.4. Bảng thống kê số lượng ñèn và ñiện năng tiêu thụ các loại ñèn 

 
Loại ñèn 

Số lượng 
(bóng) 

Công           
suất/bóng 

(kW) 

Tổng 
công 
suất 
(kW) 

Giờ sử 
dụng ñiện 

năng 
(giờ/ngày) 

Nơi sử dụng 
 

Huỳnh quang 100 0,036 3,60 10 VP, HT, NH 

Sợi ñốt 504 0,04 20,16 1,5 PN, HT, NH 

Cao áp 10 0,45 4,50 8 KVCC 

Đèn compact 1.613 0,011 177,43 8 PN, HT, NH, HL 
Tổng công 
suất lắp ñặt 

2.227 0,537 194,58   

Nhận xét: Qua bảng thống kê cho thấy khách sạn vẫn còn một số 

vấn ñề tồn tại trong hệ thống chiếu sáng của khách sạn mà có thể tiết 

kiệm ñiện năng như: còn sử dụng ñèn sợi ñốt và ñèn cao áp công suất 

cao nên tiêu thụ ñiện năng còn cao. 

2.2.2.2. Hệ thống ñiều hòa không khí 

Sử dụng hai hệ thống ĐHKK, tòa nhà cũ dùng máy ĐHKK cục 

bộ Panasonic và tòa nhà mới dùng hệ thống ñiều hòa trung tâm làm 

lạnh bằng nước, giải nhiệt gió, cụ thể trong bảng 2.5, bảng 2.6. 

Bảng 2.5. Bảng thống kê hệ thống ĐHKK cục bộ. 

 
Loại 

Công 
suất 
(kW) 

 

Số 
lượng 

 

Tổng 
công suất 

(kW) 

Giờ sử dụng 
ñiện 

(giờ/ngày 

 
Nơi lắp ñặt 

 

ĐHKK cục bộ 1,875 70 131,25 10 Phòng nghỉ, VP 

Bảng 2.6. Bảng thống kê hệ thống ñiều hòa không khí trung tâm. 

Loại 

Công 
suất làm 

lạnh 
(kW) 

Số 
Lượng 

Tổng công 
suất làm 

lạnh  
(kW) 

Giờ sử 
dụng ñiện 
(giờ/ngày) 

Nơi lắp ñặt 

Hệ thống ĐHKK 
trung tâm 

60 10 600 10 
Tòa nhà 

mới  
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Nhận xét: Qua thống kê cho thấy khách sạn còn một số vấn ñề 

tồn tại như: ĐHKK cục bộ sử dụng ñã lâu mà chưa có giải pháp ñể 

tiết kiệm; tắt mở ĐHKK chủ yếu phụ thuộc vào ý thức của khách 

hàng; sử dụng ñộng cơ bơm nước làm lạnh cho chiler chưa hợp lý.  

2.2.2.3. Hệ thống nước nóng  

Sử dụng 172 máy nước nóng với dung lượng 30 lít, ñược 

thống kê trong bảng 2.7.  

Bảng 2.7. Bảng thống kê hệ thống nước nóng 

Loại 
Công 
suất 
(kW) 

Số 
lượng 

Tổng 
công suất 

(kW) 

Giờ sử 
dụng ñiện 
(giờ/ngày) 

Nơi lắp ñặt 

Máy nước nóng 
dùng ñiện 

2,5 172 430 3 
Phòng nghỉ, 
văn phòng 

Nhận xét: Việc sử dụng hệ thống này tiêu tốn năng lượng nên ta 

ñầu tư máy năng lượng mặt trời tiết kiệm năng lượng cho hệ thống. 

2.2.2.4. Hệ thống cấp nước  

Hệ thống ñộng cơ bơm của khách sạn, cụ thể trong bảng 2.8. 

Bảng 2.8. Bảng thống kê hệ thống bơm nước  

Thiết bị 
Công 
suất 
(kW) 

Số 
lượng 

Tổng  
công suất 

(kW) 

Giờ sử  
dụng ñiện 
(giờ/ngày) 

Nơi lắp ñặt 

Động cơ dùng 
cho tưới cây 

1,125 01 1,125 3 Trạm bơm nước 

Động cơ bơm nước 
sinh hoạt 

10.5 3 31,5 3 Trạm bơm nước 

Động cơ 
dùng cho ĐHKK 

11 02 22 10 Trạm bơm nước 

Động cơ dùng cho 
ĐHKK 

5,5 02 10 10 Trạm bơm nước 

Động cơ dùng cho  
cứu hỏa 

22,5 01 22,5  Trạm bơm nước 

Tổng công suất lắp ñặt   87,125   
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Nhận xét: Qua bảng thống kê nêu trên cho thấy hệ thống này 

hoạt ñộng theo khách hàng sử dụng.  

2.2.2.5. Hệ thống thang máy 

          Khách sạn sử dụng 04 thang máy,cụ thể trong bảng 2.9. 
Bảng 2.9. Bảng thống kê hệ thống thang máy 

Loại 
Công 
suất 
(kW) 

Số 
lượng 

Tổng 
công suất 

(kW) 

Giờ sử  
dụng ñiện 
(giờ/ngày) 

Nơi lắp ñặt 

Thang máy Fuji 15 4 60 10 Trong khách sạn 

Nhận xét: Nhìn chung hệ thống này phù hợp với quy mô của 

khách sạn. Tuy nhiên, hệ thống này sử dụng có lúc chưa hợp lý.   

2.2.2.6. Các máy, thiết bị khác 

Máy giặt, máy ủi… tiêu thụ ñiện năng trong khách sạn. 

2.2.2.7. Hệ thống ñiện 

2.3. Đánh giá hiện trạng các hệ thống tiêu thụ ñiện năng và ñề 

xuất các giải pháp tiết ki ệm năng lượng 

2.3.1. Đánh giá hiện trạng các hệ thống tiêu thụ ñiện năng  

Từ hiện trạng ở các phần trên, rút ra một số nhận xét sau: 

2.3.1.1. Những mặt tích cực 

- Khách sạn ñã thay các bóng ñèn huỳnh quang (40W) bằng 

bóng ñèn huỳnh quang T8 (36W) nên ñã tiết kiệm ñược ñiện năng. 

- Phân bộ phận cơ ñiện theo dõi hoạt ñộng của các thiết bị.  

2.3.1.2. Những mặt còn tồn tại 

- Việc sử dụng năng lượng của khách sạn chưa hiệu quả. 

- Đồ thị phụ tải của khách sạn chưa bằng phẳng. 

2.3.1.3. Nguyên nhân dẫn ñến tổn thất năng lượng trong khách sạn 
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- Có một số thiết bị ñã cũ và hiệu suất không cao. 

- Chưa có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng cụ thể cho các thiết bị. 

- Chính sách về việc sử dụng năng lượng chưa rõ ràng. 

- Chưa có giải pháp kỹ thuật TKNL.  

2.3.2. Đề xuất các giải pháp tiết kiệm ñiện năng  

Qua ñánh giá, ñề xuất các giải pháp TKNL như trong bảng 2.10. 

Bảng 2.10. Bảng ñề xuất các giải pháp tiết kiệm ñiện năng 

TT Giải pháp 

1 Quản lý ñiện năng tiêu thụ cho khách sạn 

2 Thay ñèn cao áp (450W) bằng ñèn compact (250W) 

3 
Sử dụng biến tần ñể ñiều khiển ñộng cơ bơm cấp nước cung cấp 
cho hệ thống ñiều hòa trung tâm 

4 
Đầu tư hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp với máy 
nước nóng có sẵn của khách sạn 

5 Dùng biến tần ñể ñiều khiển ñộng cơ bơm cấp nước sinh hoạt 

6 
Cắt giảm số lượng thang máy hoạt ñộng trong các giờ nhất ñịnh ñể 
tiết kiệm ñiện năng. 

7 Đầu tư hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 

Qua các vấn ñề nêu trên, thấy ñược tầm quan trọng của việc 

KTNL. Mục tiêu KTNL giúp ta ñánh giá ñược tổng thể hiện trạng 

các hệ thống sử dụng năng lượng trong khách sạn, từ ñó xác ñịnh 

ñược các yếu tố tiêu thụ ñiện năng.  

Trong chương 2, ñã thể hiện ñược hiện trạng sử dụng năng 

lượng của khách sạn như: ñiện năng tiêu thụ hàng tháng, chi phí hàng 

tháng… Đồng thời cũng nắm ñược các sồ liệu tiêu thụ ñiện năng của 

các thiết bị dùng ñiện, ñánh giá mặt tích cực, tồn tại, nguyên nhân và 

ñề xuất các giải pháp TKNL cho khách sạn. 
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CHƯƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HI ỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG 

LƯỢNG CHO KHÁCH SẠN HẢI ÂU QUY NHƠN 

3.1. Giải pháp về quản lý năng lượng trong khách sạn 

3.1.1. Hiện trạng về quản lý năng lượng của khách sạn 

3.1.2. Thành lập Ban quản lý năng lượng 

Ban quản lý năng lượng có nhiệm vụ: ñánh giá hiện trạng sử 

dụng năng lượng và QLNL của khách sạn. Qua ñó phân tích các 

ñiểm mạnh và ñiểm yếu về hoạt ñộng QLNL trong khách sạn rồi từ 

ñó ñưa ra các chính sách về năng lượng 

Với giải pháp trên sẽ ñem lại một số lợi ích như: quản lý ñược 

tình hình tiêu thụ ñiện năng tại từng khu vực; ñánh giá ñược hiện 

trạng các phụ tải dùng ñiện.  

3.2. Giải pháp tiết kiệm ñiện năng hệ thống chiếu sáng cho khách sạn 

Khách sạn hiện ñang dùng 10 ñèn cao áp 450W ñể chiếu sáng 

công cộng, chiếu sáng bảo vệ. Từ việc tận dụng ñược ánh sáng của 

ñèn chiếu sáng giao thông nên ta có giải pháp thay thế ñèn cao áp 

450W bằng ñèn ñèn compact 250W ñể tiết kiệm ñiện năng. 

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp chi phí tiết kiệm năng lượng hệ thống chiếu sáng 

T
T Giải pháp 

Chi phí 
tiết ki ệm 

(ñồng/năm) 

Năng 
lượng 

tiết ki ệm 
(kWh/năm) 

Chi phí 
ñầu tư 
(ñồng) 

Thời 
gian 
hòan 
vốn 
(năm) 

Giảm 
lượng 

khí 
thải 
CO2 
(tấn) 

Thay ñèn 
cao áp 450W 

bằng ñèn 
compact 
250W 

16.113.360 8.640 4.500.000 0,3 5,4 
1 

Tổng 16.113.360 8.640 4.500.000 0,3 5,4 
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3.3. Giải pháp tiết ki ệm ñiện cho hệ thống ñiều hòa không khí 

trung tâm  

Giải pháp ở là sử dụng biến tần ñể ñiều khiển tốc ñộ của bơm 

nước lạnh phù hợp với phụ tải lạnh trực tế của khách ñang dùng.             

Bảng 3.3. Bảng tổng hợp chi phí tiết kiệm khi lắp ñặt biến tần 

T
T Giải pháp 

Chi phí 
tiết ki ệm 

(ñồng/năm) 

Năng 
lượng 

tiết ki ệm 
(kWh/năm) 

Chi phí 
ñầu tư 
(ñồng) 

Thời 
gian 
hòan 
vốn 

(năm) 

Giảm 
lượng 

khí thải 
CO2 
(tấn) 

Lắp ñặt biến 
tần cho 02 

ñộng cơ 11kW 
59.392.790 31.846 39.570.000 0,67 19,9 

Lắp ñặt biến 
tần cho 02 

ñộng cơ 5,5 kW 
25.145.795 13.483 26.622.000 1,06 8,42 

 
 
2 

Tổng 84.538.585 45.329 66.129.000  28,32 

3.4. Hệ thống nước nóng 

Dùng hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp với hệ thống máy 

nóng lạnh sẵn có của khách sạn.  

                            

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Máy Clean Power 1000L       Hình 3.2. Máy Clean Power 2000L 

Với giải pháp này ta có thể tiết kiệm ñược 65% chi phí năng 

lượng trong một năm, ñược tính toán cụ thể dưới ñây:  
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Bảng 3.4. Bảng tổng kết tiết kiệm chi phí cho hệ thống nước nóng 

T
T Giải pháp 

Tiết ki ệm 
chi phí 

(ñồng/năm) 

Năng lượng 
tiết ki ệm 

(kWh/năm) 

Chi phí 
ñầu tư 
(ñồng) 

Thời 
gian 
hòan 
vốn 
(năm) 

Giảm 
lượng 

khí 
thải 
CO2 
(tấn) 

3 

Dùng máy 
năng lượng 
mặt trời kết 

hợp máy nóng 
lạnh có sẵn 

91.817.450 49.232 254.000.000 2,76 30,7 

3.5. Hệ thống cấp nước  
Dụng biến tần tiêu chuẩn ACS 550-01-072A-4 của hãng ABB.                    

Với việc sử dụng giải pháp này tiết kiệm ñến 43,7% ñiện năng 

và ñược tính toán như sau: 

Bảng 3.6: Bảng tiết kiệm chi phí ñiện năng cho hệ thống bơm nước 

TT Giải pháp 
Chi phí 
tiết ki ệm  

(ñồng/năm) 

Năng lượng 
tiết ki ệm 

(kWh/năm) 

Chi phí 
ñầu tư 
(ñồng) 

Thời 
gian 
hòan 
vốn 

(năm) 

Giảm 
lượng 

khí 
CO2 
(tấn) 

4 
Dùng 

biến tần 
31.236.885 16.749 50.970.000 1,63 10,5 

3.6. Hệ thống thang máy 

Ta tính toán, xem xét giảm bớt số lượng thang máy hoạt ñộng 

ñể tiết kiệm ñiện năng.            

        Bảng 3.7: Bảng tiết kiệm chi phí ñiện năng cho thang máy 

TT Giải pháp 
Chi phí 

tiết ki ệm  
(ñồng/năm) 

Năng lượng  
tiết ki ệm 

(kWh/năm) 

Chi phí 
ñầu tư 
(ñồng) 

Thời 
gian 
hòan 
vốn 

(năm) 

Giảm 
lượng 

khí 
CO2 
(tấn) 

5 
Cắt giảm 
thang máy  

21.121.125 11.325   7,07 
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3.7. Điều khiển thông minh 

Với quy mô khách sạn, giải pháp này cho phép người quản lý 

vận hành xây dựng ñược kế hoạch ñiều khiển toàn bộ các thiết bị.  

Bảng 3.8. Tổng kết các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho khách sạn 

T
T 

Giải pháp  
thực hiện 

Chi phí 
ñầu tư 
(1000ñ) 

Điện năng 
tiết ki ệm     

(kWh/năm) 

Chi phí 
tiết ki ệm        

(1000ñ/năm) 

Thời 
gian 
hoàn  
vốn 

(năm) 

Giảm 
lượng 

khí  
CO2 

(tấn/năm) 

1 
Quản lý ñiện năng 

tiêu thụ 
     

2 
Thay ñèn cao áp 
450W bằng ñèn 
compact 250W 

4.500 8.640 16.113 0,3 5,4 

Lắp biến tần cho 
ñộng cơ bơm nước 
11 kW của hệ thống 
ĐHKK trung tâm 

39.570 31.846 59.393 0,67 19,9 

3 
Lắp biến tần cho 
ñộng cơ bơm nước 

5,5 kW của hệ thống 
ĐHKK trung tâm 

26.622 13.483 25.145 1,06 8,42 

4 

Hệ thống nước nóng 
năng lượng mặt trời 

kết hợp với bình nước 
nóng hiện có của 

khách sạn 

254.000 49.232 91.817 2,76 30,7 

5 
Hệ thống cấp nước 

sinh hoạt 
50.970 16.749 31.326 1,63 10,5 

6 Thang máy  11.325 21.121  7,07 

 Tổng cộng 375.622 131.275 244.824 1,53 81,99 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 

Trong chương 3, ta ñã tập trung tính toán và ñánh giả hiệu quả 

kinh tế khi áp dụng các giải pháp. 

Giải pháp về quản lý năng lượng giúp cho khách sạn ñánh giá 

ñược tình hình sử dụng năng lượng trong khách sạn, quản lý ñiện 

năng tiêu thụ cho toàn khách sạn, từng cụm thiết bị. Việc quản lý tốt 

giúp khách sạn giảm chi phí ñiện năng và góp phần bảo vệ môi 

trường. 

Giải pháp thay thế các ñèn có hiệu suất cao tiết kiệm ñiện năng 

của khách sạn, tuy rằng ñiện năng giảm ñược chưa cao nhưng sẽ góp 

phần bước ñầu hình thành ý thức tiết kiệm ñiện của cán bộ nhân viên 

trong khách sạn và giảm lượng khí CO2 thải vào môi trường.  

         Giải pháp ñầu tư máy nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp 

với hệ thống nước nóng có sẵn của khách sạn mang lại lợi ích về 

kinh tế rất lớn ñồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình 

mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng. 

Giải pháp sử dụng biến tần ñiều khiển hệ thống bơm nước 

cũng mang lại hiệu quả về kinh tế cao và hiệu quả hơn về mặt kỹ 

thuật nó sẽ giúp cho ñộng cơ hoạt ñộng lâu hơn. 

Giải pháp cắt giảm thang máy hoạt ñộng mang lại hiệu quả 

thiết thực về kinh tế, góp phần vào việc kiểm tra, xem xét cắt giảm 

năng lượng vô ích của khách sạn ñể tiết kiệm ñiện năng. 

Với một số các giải pháp chính như trên khách sạn Hải Âu 

Quy Nhơn ñã tiết kiệm ñược 131.275 kWh/năm và góp phần ñảm 

bảo an ninh năng lượng quốc gia. 
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CHƯƠNG 4 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI QUẢN LÝ SỬ DỤNG NĂNG 

LƯỢNG KHÁCH SẠN HẢI ÂU QUY NHƠN 

4.1. Giới thi ệu hệ thống quản lý tòa nhà trung tâm (BMS) 

Hệ thống quản lý toà nhà BMS là hệ thống ñiều khiển và quản 

lý các hệ thống kỹ thuật trong toà nhà như hệ thống ñiện, hệ thống 

cung cấp nước sinh hoạt, hệ thống ñiều hoà không khí, hệ thống cảnh 

báo môi trường, hệ thống an ninh,…, giúp cho việc vận hành trở nên 

hiệu quả, kịp thời.  

4.2. Cấu hình hệ thống quản lý tòa nhà  

4.2.1. Cấu hình phần cứng của hệ thống: 

             Hệ thống BMS có các cấp sau:  

- Cấp quản lý (IBMS). 

- Cấp vận hành và giám sát. 

- Cấp ñiều khiển trung tâm hệ thống. 

- Cấp khu vực.  

4.2.1.1. Cấp quản lý 

Thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu như năng lượng, vận hành, 

cảnh báo ñể cung cấp cho quản lý và việc sử dụng thiết bị. 

4.2.1.2. Cấp vận hành và giám sát 

Các trạm vận hành và giám sát chủ yếu giao tiếp với các nhân 

viên vận hành. Các trạm vận hành ở cấp ñộ này chủ yếu là các máy 

tính PC có màn hình hiển thị màu.  

4.2.1.3. Cấp ñiều khiển trung tâm hệ thống: 

Các bộ ñiều khiển trung tâm hệ thống có khả năng lớn hơn so 

với các bộ ñiều khiển ở cấp khu vực về số lượng các ñiểm vào ra, các 

vòng ñiều chỉnh và cả các chương trình ñiều khiển.  
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4.2.1.4. Cấp ñiều khiển khu vực   

Điều khiển trực tiếp cho các thiết bị ở từng khu vực, bao 

gồm các hệ thống như: bơm nước, các bộ ĐHKK cục bộ…              

4.3. Giao thức truyền thông 

4.3.1. Giao thức truyền thông ngang hàng  

4.3.2. Phương tiện truyền dẫn  

4.3.2.1. Cáp xoắn bằng ñồng.  

4.3.2.2. Cáp quang.  

4.3.2.3. Đường ñiện thoại.  

4.4. Các tính năng của hệ thống BMS 

Với yêu cầu như vậy hệ thống BMS có các tính năng chính 

như: 

- Quản lý tín hiệu cảnh báo. 

- Giám sát và ñiều khiển toàn bộ toà nhà. 

- Đặt lịch hoạt ñộng cho thiết bị. 

- Quản lý dữ liệu gồm soạn thảo chương trình, quản lý cơ sở 

dữ liệu, chương trình soạn thảo ñồ hoạ, lưu trữ và sao lưu dữ liệu. 

 - Báo cáo, tổng hợp thông tin. 

4.5. Ứng dụng hệ thống BMS cho khách sạn Hải Âu Quy Nhơn 

Với quy mô của khách sạn Hải Âu Quy Nhơn và các ñơn vị 

cung cấp hệ thống BMS hiện nay tại Vi ệt Nam.  

Chọn hệ thống BMS cung cấp cho khách sạn từ tập ñoàn 

Honeywell (Alerton brand). Các bộ ñiều khiển và trạm vận hành 

ñược liên kết với nhau trên ñường truyền tốc ñộ cao 100 MBPS.  

4.5.1. Cấu hình hệ thống 

           Cấu hình hệ thống BMS của Honeywell ứng dụng cho khách sạn 

ñược thể hiện như hình sau: 
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Mô hình hệ thống quản lý tòa nhà 

4.5.2. Các chức năng ñiều khiển  

Với cấu hình như trên, sử dụng phần mềm Envision ñể ñiều 

khiển các phụ tải của khách sạn Hải Âu Quy Nhơn. 

4.5.2.1. Các chức năng của phần mềm ENVISION 

a. Hiển thị:  

b. Nhật ký ghi lại các hoạt ñộng vận hành hệ thống:  

c. Lập thời gian biểu:  

d. Xác ñịnh và quản lý báo ñộng:      

e. Thông tin nhật ký dữ liệu:      

f. Thông tin nhật ký năng lượng:  

g. Giới hạn nhu cầu tải:  
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4.5.2.2. Nguyên lý ñiều khiển các hệ thống trong khách sạn Hải Âu 

Quy Nhơn 

          Hệ thống dùng ñiện ñược giám sát và ñiều khiển như sau: 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Ghi chú:               Đường cáp dẫn 

Hình 4.2. Hệ thống ñiều khiển tự ñộng các thiết bị trong khách sạn 

a. Điều khiển hệ thống ĐHKK trung tâm: Hệ thống BMS tính 

toán tải lạnh khách sạn dựa vào nhiệt ñộ nước cấp, nước hồi và lưu 

lượng ño ñược và so sánh với tải lạnh của từng chiller, ñiều khiển 

chiller chạy ñáp ứng tải lạnh cần thiết.    

b. Điều khiển ĐHKK cục bộ: Hệ thống BMS ñiều chỉnh nhiệt 

ñộ phòng ổn ñịnh theo con số mong muốn.  

c. Điều khiển quạt thông gió: BMS sẽ ñiều khiển quạt thông 

gió của khách sạn theo thời gian biểu ñược cài ñặt trước. 

d. Điều khiển ñèn công cộng: BMS sẽ ñiều khiển các ñèn công 

cộng ñược bật/tắt theo thời gian biểu lập trình từ trạm vận hành. 



 22 

e. Điều khiển hệ thống chiếu sáng trong khách sạn: BMS giám 

sát và ñiều khiển toàn bộ các hoạt ñộng của các ñèn chiếu sáng trong 

khách sạn. 

f. Điều khiển hệ thống ñiện: BMS khởi ñộng ñể giám sát tất cả 

các ñiểm dùng ñiện trong hệ thống.  

g. Điều khiển máy nước nóng: BMS tự ñộng giám sát hệ 

thống, căn cứ số liệu hiển thị ra lệnh ñiều khiển phù hợp với phụ tải. 

h. Thang máy: BMS giám sát, ra lệnh ñiều khiển ñược ñặt trước.  

i. Hệ thống bơm nước sinh hoạt: BMS giám sát áp suất trong 

ñường ống… ñể ñưa ra các lệnh ñiều khiển tương ứng.  

4.6. Lợi ích khi sử dụng hệ thống BMS cho khách sạn Hải Âu 

Quy Nhơn 

Từ các chức năng ñiều khiển, hệ thống BMS mang lại một số 

lợi ích khư sau: 

- Đơn giản hóa vận hành: các thủ tục, các chức năng có tính 

lặp ñi lặp lại ñược chương trình hóa ñể vận hành tự ñộng.   

- Phản ứng nhanh với các ñòi hỏi của khách hàng và các sự cố. 

- Giảm chi phí năng lượng: qua việc ñiều khiển tự ñộng các hệ 

thống phù hợp với phụ tải, quản lý tập trung việc ñiều khiển và quản 

lý năng lượng. 

- Quản lý tốt hơn các thiết bị trong khách sạn: nhờ vào hệ thống 

dữ liệu lưu trữ, hiển thị, chương trình bảo trì bảo dưỡng và hệ thống 

tự ñộng báo cáo các cảnh báo. 

- Linh hoạt trong việc lập trình theo nhu cầu, kích thước, tổ 

chức và các yêu cầu mở rộng. 

- Giảm thời gian ñào tạo nhân viên vận hành: do có các chỉ 

dẫn trực tiếp trên màn hình cũng như giao diện trực quan của khách 

sạn. 
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4.7. Đầu tư hệ thống BMS cho khách sạn Hải âu Quy Nhơn: 

Với lợi ích như trên, ta ñề xuất ñầu tư hệ thống BMS cho 

khách sạn Hải Âu Quy Nhơn. 

- Chi phí ñầu tư: theo Công ty cổ phần cơ ñiện lạnh Reetech 

ñơn vị lắp ñặt hệ thống BMS, với quy mô của khách sạn, tổng chi phí 

ñầu tư  là khoảng 4.000.000.000 ñồng. 

- Công ty cổ phần cơ ñiện lạnh Reetech cho biết, theo kinh 

nghiệm và kết quả công ty ñã lắp ñặt tại các tòa nhà thì khi ñầu tư hệ 

thống BMS tiết kiệm khoảng 33% chi phí năng lượng toàn khách sạn. 

Như vậy: tổng chi phí sử dụng năng lượng trong năm 2010 của 

khách sạn là 3.896.671.246. Với giải pháp ñầu tư hệ thống quản lý 

tòa nhà BMS thì khách sạn Hải Âu Quy Nhơn sẽ tiết kiệm ñược 33% 

chi phí sử dụng năng lượng là: 1.285.901.511 ñồng/năm. Thời gian 

thu hồi vốn ñầu tư:  3,03 năm. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4: 

Với việc ứng dụng hệ thống BMS khách sạn tiết kiệm ñược 

một lượng ñiện năng khá lớn so với khi chưa áp dụng công nghệ này. 

Tuy nhiên, việc ứng dụng hệ thống BMS cho khách sạn Hải 

Âu Quy Nhơn là khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do trang bị BMS 

ñồng bộ cho khách sạn tốn kém, chi phí ñầu tư cao khoảng 

4.000.000.000 ñồng. Bên cạnh ñó, chi phí quản lý và duy trì hoạt 

ñộng hệ thống cũng rất cao. Hiện nay, Nhà nước có chính sách hỗ trợ 

cho các ñơn vị ñầu tư hệ thống thiết bị TKNL ở mức 30% tổng số 

vốn ñầu tư cho dự án.  

Vì vậy, khách sạn Hải Âu Quy Nhơn có ñủ ñiều kiện ñầu tư hệ 

thống BMS ñể tiết kiệm năng lượng và góp phần vào việc ñảm bảo 

an ninh năng lượng quốc gia. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Trong thời ñiểm nước ta tiến hành quá trình công nghiệp hóa, 

hiện ñại hóa nền kinh tế. Song song với nó là quá trình phát triển 

mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thời 

gian gần ñây với tốc ñộ tăng trưởng khá nhanh về kinh tế và xã hội, 

tỉnh Bình Định nói riêng và cả nước nói chung phát triển rất nhiều 

tòa nhà cao tầng và sử dụng một lượng lớn về năng lượng ñồng thời 

cũng gây thất thoát năng lượng rất nhiều. Hiện nay, nước ta ñang 

thiếu hụt nguồn ñiện cung cấp tầm trọng nên việc sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn ñề cực kỳ quan trọng ñối với toàn 

xã hội nối chung và ñối với các tòa nhà cao tầng nói riêng. Tiết kiệm 

năng lượng là tiết kiệm nguồn chi phí cho mỗi ñơn vị tổ chức. Đối 

với l ĩnh vực dịch vụ như khách sạn thì chi phí cho tiêu thụ năng 

lượng là rất cao. Chính vì lẽ ñó ñề tài “Nghiên cứu sử dụng năng 

lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn” ñược thực hiện 

nhằm mục ñích giảm chi phí năng lượng cho khách sạn, giảm giá 

thành, tăng sức cạnh tranh và góp phần bảo vệ môi trường. Điều ñó 

ñược thể hiện qua các chỉ tiêu sau:  

- Lợi ích về kinh tế: nếu khách sạn thực hiện các giải pháp ñã 

ñề xuất trên thì khách sạn phải ñầu tư một khoản chi phí ban ñầu là 

375.622.000 ñồng, hằng năm tiết kiệm ñược 131.275 kWh, ñược tính 

ra tiền theo giờ hoạt ñộng của khách sạn là 244.828.000 ñồng nên 

hiệu quả thu vốn rất nhanh. 

Còn nếu khách sạn ñầu tư hệ thống BMS thì sẽ tiết kiệm ñược 

khá nhiều năng lượng. 

- Ngoài những lợi ích kinh tế thì vấn ñề về môi trường cũng rất 

ñược quan tâm: khi áp dụng ñầy ñủ các giải pháp trên thì hằng năm 

khách sạn ñem lại hiệu quả cho môi trường là giảm ñược khối lượng 
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các chất gây ô nhiễm môi trường, gây hiệu ứng nhà kính và quy ñổi 

thành khí phát thải CO2  là 88,99 tấn. 

- Lợi ích về xã hội: từ những kết quả nghiên cứu cho khách 

sạn Hải Âu Quy Nhơn, ta cũng có thể nhân rộng và áp dụng các 

khách sạn khác. Điện năng tiêu thụ giảm sẽ giảm nhu cầu về công 

suất và nhu cầu ñiện năng góp phần ñảm bảo an ninh năng lượng 

quốc gia có ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện Luật sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa mới ñược ban hành. 

Qua kết quả nghiên cứu của ñề tài, tác giả có một số kiến nghị 

sau: 

- Các hoạt ñộng tiết kiệm năng lượng của khách sạn phải 

thường xuyên và duy trì liên tục trong quá trình hoạt ñộng. 

- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về sử dụng ñiện một 

cách có hiệu quả và tiết kiệm. Phải làm cho mọi người thấy ñược tiết 

kiệm ñiện là tiết kiệm ngân quỹ cho mỗi gia ñình, tiết kiệm vốn ñầu 

tư của Nhà nước và tiết kiệm năng lượng sơ cấp quốc gia. 

- Doanh nghiệp chế tạo, nhập khẩu sẽ ñược hưởng cơ chế ưu 

ñãi ñể ñưa ra thị trường các trang thiết bị ñiện có hiệu suất cao, năng 

lượng sạch. 

- Có biện pháp khuyến khích khách hàng có phụ tải lớn chạy 

máy phát ñiện vào giờ cao ñiểm. 

Luận văn chỉ mới ñề cập ñến vấn ñề kỹ thuật nhưng ñã ñược 

ñạt ñược kết quả khá khích lệ. Tiềm năng của hệ thống BMS trong 

lĩnh vực này là rất lớn nếu mở rộng kết hợp ñồng bộ cùng với các 

chuyên gia của các lĩnh vực khác như kiến trúc, vật liệu xây dựng, hệ 

thống kỹ thuật và quản lý vận hành trong khách sạn thì sẽ ñạt ñược 

hiệu quả cao hơn.  
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Do kết quả tính toán chủ yếu dựa vào các số liệu cung cấp và 

quá trình khảo sát hoạt ñộng của khách sạn nên không tránh khỏi sai 

số. Với hạn chế về thời gian nên luận văn không có tính toán chính 

xác toàn bộ các thông số mà chủ yếu nêu một số các giải pháp ñiển 

hình trong khách sạn từ ñó có thể áp dụng trong các công trình dân 

dụng khác. 


